


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل



انجام نوبت بعدي عمليات طعمه گذاري درمنطقه ابوزيدآباد •

درخواست ترموگراف هوشمندجهت يخچالهاي واحدهاي بهداشتي درماني•

ارسال برنامه عملياتي واحدبه معاونت محترم بهداشتي•

ارسال جوابيه جلسه بين واحدي به معاونت محترم بهداشتي دانشگاه•

مكاتبه بامراكزدرماني ودامپزشكي ومحيط زيست درخصوص اقدامات بهداشتي •

درزمينه كنترل آنفلوآنزاي پرندگان

مكاتبه بامراكزسالمت جامعه درخصوص اقدامات بهداشتي درزمينه كنترل •

آنفلوآنزاي پرندگان
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مكاتبه بامراكزسالمت جامعه جهت برنامه ريزي آموزشي درزمينه  •

التوروهماهنگي باهئيت امناي مساجد

ارسال دستورالعمل درمان التورجهت مراكزدرماني وسالمت جامعه•

ارسال جوابيه اعزام تيم بهداشتي به مرقدمطهرجهت معاونت محترم بهداشتي •

دانشگاه

مكاتبه باسپاه پاسداران شهرستان وهماهنگي جهت اعزام تيم بهداشتي به •

همراه كاروانهاي اعزامي)ره(مرقدمطهرامام 

نفرازپرسنل بهداشتي  ۲مكاتبه بامعاونت بهداشتي دانشگاه درخصوص آماده باش •

درطغيانها

شركت مسئول واحددرجلسه بين واحدي درمعاونت بهداشتي•
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مكاتبه بامراكزدولتي جهت شركت درسمينارو وبينارزيكا•

انجام نوبت دوم عمليات ايمنسازي فلج اطفال جهت اتباع بيكانه•

بازديد كارشناسان محترم معاونت بهداشتي از برنامه سل و ايدز•

۱۱۸مكاتبه با مخابرات جهت ثبت شماره جديد پايگاه مشاوره رفتاري در سامانه •

ارسال عملكرد ايدز به كاشان•

تامين و توزيع داروهاي سل جهت بيماران•

ارسال نتايج آزمايشات بيماريابي سل به مراكز•

شروع درمان حمله اي يك مورد بيمار جديد سل•

موردازافراددر معرض خطر۲شروع درمان پيشگيري •
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HIVمكاتبه با بيمارستان و آزمايشگاه مركزي جهت ارسال آمار هپاتيت و •

طرح برنامه چهارم استراتژيك در كارگروه فرمانداري•

درخواست و توزيع واكسن مراكز و خانه هاي بهداشت•

و ايدز در پايگاه باب الحوائج HIVبرگزاري جلسه آموزشي •
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تعداد موردمشكوك به سل۳۸بيماريابي - 
نمونه التور۳۲تهيه -
موردپديكولوز۴۳پيگيري ومراقبت -
rapidtesمورد ۹تهيه -
موردحيوان گزيدگي۳۰پيگيري ومراقبت -
موردعارضه واكسن ۴پيگيري ومراقبت -
موردالم ماالريا ۲تهيه-
موردسالك ۲پيگيري ومراقبت -
موردتب مالت ۱پيگيري ومراقبت -
موردهپاتيت  ۲پيگيري ومراقبت -
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